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Na een gekke eerste week, zijn we nu dan toch echt helemaal van start ge-

gaan. De Cito-toetsen worden afgenomen en iedereen is weer keihard aan 

het werk. Hoewel iedereen….er heerst behoorlijk griep. Afgelopen dagen kre-

gen we veel telefoontjes van ouders die hun kind of kinderen ziek moesten 

melden. Heel veel beterschap allemaal! 

 

Team De Stjelp 

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp, 

22 januari ‘s ochtends  

Juffendag  

28 januari / 2 februari  

VO-advies groep 8 

15 februari 

Studiedag, kinderen zijn vrij. 

 

De volledige jaarkalender is 

te vinden op onze website! 

 

Agenda 

Kort nieuws 
TSO 

Doordat Wilma haar 

dochter zwaargewond 

was, kon zij de TSO niet 

verzorgen. 

Wilma haar dochter is 

inmiddels weer bij ken-

nis en ligt niet meer op 

de IC.   

Het herstelproces zal 

echter nog veel van alle 

betrokkenen vragen. 

We bekijken per week 

wat dit betekent voor 

de TSO. U kunt er wel 

vanuit gaan dat deze 

altijd doorgaat. 

Saskia zal de meeste 

TSO momenten verzor-

gen. Kan zij niet, dan 

kijken we of er vervan-

ging is en doen we mo-

gelijk een oproep via 

Facebook of e-mail.  

Bij nood eet een leer-

kracht met de kinderen. 

Opgeven voor de TSO 

kan gewoon via de site, 

net als altijd.   

  

Juffendag 

Afgelopen vrijdag vier-

den we op de 100ste 

dag van het schooljaar 

onze verjaardagen. Het 

was een gezellige dag, 

met veel spelletjes 

waarbij het getal 100 

veelvuldig voorkwam. 

Op Facebook heeft u 

een aantal foto’s kun-

nen bewonderen. Bin-

nenkort volgt de rest via 

de mail. 

 

Pleinfuntour 

Groep 6-8 heeft elkaar 

spelletjes op het plein 

geleerd. Als afsluiter 

hebben ze een Plein-

funtour bedacht. Een 

soort van Freerunning 

op het plein. Door de 

weersomstandigheden 

hebben we deze helaas 

al 2x af moeten blazen. 

We houden de moed 

erin en de Pleinfuntour 

gaat er echt komen! 

Let op!  Vrije dag 

15 februari is uw kind 

vrij.  

De leerkrachten zullen 

dan vergaderen, plannen 

evalueren en de laatste 

puntje op de i zetten van 

het portfolio.  
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Stagiair  

Vanaf volgende week komt er een stagiaire op 

onze school. Yvon is in opleiding voor onder-

wijsassistent. Ze zal hier dagelijks zijn en met 

name in de onder– en middenbouw haar op-

drachten uitvoeren.  

 

Portfolio  

Op 19 februari krijgen de leerlingen hun 

portfolio mee naar huis. Daarna zullen de 

portfolio gesprekken met u als ouder volgen. 

Voor groep 6 t/m 8 geldt dat de kinderen mee 

mogen komen op het gesprek. Op 24 februari 

staat er een contactavond ingepland.  

 

Thema  

De kinderen zijn druk bezig met het maken van 

plannen om Baard uit te breiden.  

Er worden reclameborden gemaakt om men-

sen  aan te trekken, bouwtekeningen getekend 

op schaal om voor mooie huizen te zorgen en 

zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

De kinderen zijn enthousiast van start gegaan 

en hebben al veel ontdekt. Zo viel de prijs van 

een huis toch wat tegen, het gaat om erg veel 

geld. Om een huis in te delen of te tekenen 

moet er veel gemeten worden, want hoe groot 

is een huis eigenlijk? 

De kinderen hebben veel ideeën, ook ideeën 

van uw kant zijn van harte welkom.  

Het thema loopt door tot 12 februari. Wat lan-

ger dan gebruikelijk onder andere door de Cito 

toetsen. Na dit thema gaan we het hebben 

over ‘Verkeer’.  

ICT community  

Gearhing wil graag gebruik gaan maken van een ICT 

Community. De community is voor leerlingen een 

plek waar zij vragen kunnen stellen en beantwoor-

den. Dat kan natuurlijk ook op school, maar nu gaat 

het via de digitale wereld. Deze wereld is veel gro-

ter en dus kun je ook meer antwoorden krijgen. 

Wat is er nou mooier om een antwoord over brood 

van een bakker te krijgen? 

Het is dus de bedoeling dat er ook mensen buiten 

school zich aansluiten bij deze community. Denk 

aan familieleden en dorpsgenoten.  

Mensen die direct betrokken zijn bij deze communi-

ty zullen de veiligheid in de gaten houden en con-

troleren of er niet digitaal wordt gepest. 

Eerst gaan enkele scholen hiermee aan de slag. Wij 

hebben aangegeven graag één van deze eerste 

scholen te willen zijn, omdat dit heel goed past bin-

nen onze manier van werken.  

Deze week kregen wij te horen, dat wij één van de 

eerste scholen zijn!  

Om iedereen goed te informeren over wat deze 

community is en hoe dit in zijn werk gaat, wordt er 

een informatieavond gehouden.  Wanneer we hier 

mee kunnen starten is dan ook duidelijk.  
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